
чутутвськА РАйоннА дшР)кАвнА Адм|н|стРАц1я
хАРк1всько[ оБлАст!
РозпоРяджшння

9уц!в лъ /'

|1ро ста[| роботи 3 контрольними
документами в районн1й дерясавн!й
адги!н1страц1[ у 2012 Роц!

Б|дпов|дно до стат| 6 3акону 9кра|ни к|!ро м|сцев1 дерхсавн1
адм|н|страц||>>, на виконання вимог )/казу |{резидента 9кра?ни в|д 26.05.2005
]\ъ ||з212005 <<|{итання контрол1о за виконанням указ|в, розпорядх{ень 1

дору{ень [{резидента 9кра?ни>>, з мето!о п|двищення р1вня виконавсько|
дисципл|ни в робот| з конщольними документами) врахову}очи р1тпення
сп|льного зас|дання колег|| районно| дер}кавно| адм[н!страц|| та пост1йно

д1точо| ком|с|| районно| дер>т{авно| адм|н|сщац|| з питань розгляду звернень
громадян в|д22 с|чня 20|з року:

1 . 3аступникам голови районно| дер}(авно| адшт1н!страц|?:

1.1. [римати п|д пост|йним контролем стан виконання контрольних
документ|в орган|в влади вищого р|вня, |нтших документ|в у п!дпорядкованих
структурних п!дрозд|лах районно| дер)кавно{ адм|н|страц|? та як]сть п|дготовки
в|дпов|дей на них.

1.2. |{опередити нач€|.г1ьник[в управл|нь, в|дд|л|в та |нтших структурних
п|дрозд|л!в районно| дер>кавно| адм|н|страц|! про персон€!пьну в!дпов|да-гтьн|сть

за як|сть п|дготовки |нформац|й на виконання документ|в орган|в влади
вищого р|вня, |нтпих контрольних документ|в та недопущення порутшень

терм|н|в внущ|тшнього контрол}о виконання документ|в, встановлених

регламенту}очими документ ами районно] дерх{авно| адм|н|сщац||.
1.3. 1!отих{ня на нарадах заслуховувати зв|ти кер1вник|в управл|нь,

в|дд|л|в та |нтпих структурних п|дрозд|л|в районно| дерх(авно| адм|н|страц1| з

питання про стан роботи з контрольними документа1!1и.
2. 1{ер|вникам управл!нь, в|дд!л!в та |нтпих структурних п|дрозд|л!в

районно| державно| адм|н|страц||:
2.|. (уворо дотримуватися внутр!тшн|х терм|н]в виконання контрольних

документ1в, встановлених регламентук)чими документами районно| дерх<авно|
адм!н!страц||.

2.2.Бстановити осо6истий контроль за своечасно}о та як1сного
п|дготовко}о план|в контрол}о на довгостроков| доку1!{енти.



2.3.[|ри п|дготовц| в[дпов|дей на виконання розпоряд}кень' доручень
голови обласно| дер:кавно{ адм|н|сщац|? або |ншлих внутр|тпн1х документ|в,
надавати обгрунтован[ пропозиц|! щодо продов)кення тер1!11ну викона}|ня

завдань чи зняття документ|в з конщол1о як таких' що виконан|.
3. €ектору конщолю ат1арату районно| дерхсавно| адм|н|страц!|

(1ванова Ф.€.):
3.1. |!оси{|иту| контроль за своечасним виконанням документ|в оргзн|в

влади вищого р|вня, а тако)к |нтших конщольних документ|в. |{ро мо>кливий

зрив !х виконання |нформувати заступник|в голови та кер1вника а||арату

районно| дер)кавно? адм|н!сщац|| зг|дно з розпод1лом обов'язк|в.
3.2. ||ост|йно надавату[ сщуктурним п|дрозд|лам районно| дерэкавно?

адм|н|страц|| методичну допомоц щодо орган[зац|| роботи з контрольними

документами та порядку | правильност| складання план1в контрол!о за

виконанням довгосщокових документ|в.
4. 1{онтроль за виконанням розпорядя{ення покласти на кер|вника а[|Фату

районно| дер)кавно| адм|н[страц|| 1(овтун |.}Ф.

|олова районно| держсавно!
адм1н!страц1| в.в. лоБош]1шнко


